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গ�ক�ল প�তলশ রত� ম��ড় ম�কক স��জন স��জ ক�� কক (এর �ক$% ত�নজন স�হত�র সদস) ও ৭০ জন 
মন�ন�ড�ঙ�র �ত.��স কক ম/প��র ককর। পকর মশষ ৭০ জনকক ম1কড় মদওয়� হয় অপর�$ । , মন�ন�ড�ঙ� ম�কক 
শ’ময় শ’ময় পতর��করর উক6কদর ঘটন�র এ9র� শ�ত:প;র�ভ�ক� পত���দ করত1কলন স�হত� এই ঘটন�র দ%��হ ন।  
ভ�ষ�য় ভরৎসন� জ�ন�ক6 ক�লককর ম/প��র পক��র আকগ এতপকলর ৪ ��তরকD এই রত� ম��কড়ই প�তলশ উত6ন।  
পতর��রগকল�র পত���দ ত�ত1কল তহ�স আক�র চ�ল�য় ল�তJ চ�ল�কন�য় অকনক �তহল� ও তশশ জD� হন। । 
ক�লককর ম/প��করর ক�রর এই মL প�তলশ হJ�ৎ জ�ন�য় ওই পত���দ স��ক�শ ম�-আইতন Lতদও ��.� হক6।  
স�গJকর� আকগই স��ক�কশর জন পকয়�জন য় অন�ত� স�ন য় প�তলশ মQশন ম�কক তনকয়ত1কলন এই ম/প��র।  
স�ত�$�ন পত�শ� পত���কদর গর��তSক অত$ক�রকক লঙর করক1।

আকগ ৩০ ��চ� ��তরকDও মন�ন�ড�ঙ�র ��তসন�র� ��কদর উক6কদর ত�রকW পত���দ ককরত1কলন �কন র�D� ভ�ল।  
মন�ন�ড�ঙ�র অ�স�ন ইQ�ন� ম�কX�কপ�তলট�ন ��ইপ�কসর একতট প$�ন ম��কড়র D�� ক�ক1, ফকল জত� �%�স�য় কদর 
ক�ক1 এর জত� D��ই মল�ভন য়, এ�� �����ন র�জ% সরক�র ‘জ�রদDলক�র ’মদর ��তড়কয় অঞলতটর 
‘মস[ন�L��য়ন’ স�$ন করক� চ�ন গ� প9�চ �1কর কলক���র ত�তভন D�লপ�কড়র অত$��স কদর উক6দ কর�।  
হকয়ক1 এ�� উত6ন ��নষগকল�কক মন�ন�ড�ঙ�ক� �স��স করক� মদওয়� হকয়ক1। অ�এ� জ�রদDলক�র  শবতট  
অপ��কনর গ�ক�কলর ঘটন� ��র�;ল সরক�করর স�ক� জত� ফ%�ট �%�স�য় কদর ননকট%কক স��কন একন তদকয়ক1। , 
এ�� একই স�ক� এই ঘটন� �����ন সরক�করর পত���কদর পত� অসতহষ��� ও র�কজ% গর��তSক অত$ক�করর 
স�কট�য় পতরতসত�র ক�� �কন পতড়কয় তদক6।

পক�%ক গর�Sক��  ��নকষর ক�ক1 আ�র� আক�দন জ�ন�ত6, মL স��জনকক ম/প��র ককর র�D� হকয়ক1 �9�কদর 
অত�লক` ও তন	শ�� মরহ�ইকয়র দ�ত� জ�ন�ন, ও9কদর ত�রকW স�. অতভকL�গ ��কল মনওয়� মহ�ক, উত6ন 
অত$��স কদর পL��প ক� প;রর ও প�ন���সন মদওয়� মহ�ক, ৪ এতপকলর তহ�স ল�তJচ�কজ� L�ক প�তলশ ক�� কদর 
উতচ� শ�ত. মদওয়� মহ�ক। 
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মন�ন�ড�ঙ� ���ল�র স�� জন গর��তSক অত$ক�র ক�� র মরহ�ই ন� মদওয়�র আ�র� � ব তনন� জ�ন�ত6। 
ককয়কতট ভ�কয়� অতভকL�কগ একতট শ�ত:প;র� পত���দসভ� ম�কক একদর ৮ এতপকল ম/প��র কর� হয় অতভকL�গ।  
৪J� এতপল এই স�� জন তহ�স�র উস�তন তদত6কলন অ�চ ��.� এই মL মসতদন প�তলশ ভয়�নক ল�তটচ�জ� ককর।  
একতট ত�ত1লকক 1তভঙ ককর মদয়, �তহল� তশশসহ অকনকক আহ� হন আ��কদর দ�ত�র প�নর���তi করত1। , 



গর��তSক ক�� কদর তন	শ�� ও অত�লক` মরহ�ই মদওয়� মহ�ক, ও9কদর ত�রকW অতভকL�গগকল� উতJকয় মনওয়� 
মহ�ক ৪J� এতপল জন��র ওপকর আক�কর L�ক প�তলশক�� কদর অত�লক` শ�ত. মদওয়� মহ�ক। ।

ইত��ক$% স�� জকনর �ক$% দ’জনকক প�তলশ ককয়কতট প�রকন� মককস ফ9�স�কন�র মচষ� করক1 L�র �ক$% একতট 
UAPA-এর অ:গ�� আ�র� এক� উতদগ। । পত���দ  কণকক রW কর�র মচষ� ও স���তজক অন�কয়র ত�রকW 
গরআকন�লকন মL�গদ�নক�র  ক�� কদর অতনতদ�ষক�কলর জন হ�জ���স কর�্rকন�র মচষ�র আ�র� � ব ভরৎসন� 
জ�ন�ই র�কsর দ�র� চ�ল�কন� এই $রকনর সকল মক[শল অত�লক` �ন মহ�ক। ।

সমত� গনড�কদর তদকয় L� ন দ�স প�কক� জ��কয়� ন�গতরক অত$ক�র ক�� কদর ওপর ���র আক�র চ�ল�কন� 
হকয়ক1 মশ�ন� L�ক6 গনড�র� ��র�;ল আতw� এই ঘটন� ভয়��হ। । , আ�র� এর তনন� জ�ন�ই তক1� �দ�দ���।  
প�তলশ অতফস�করর স��কনই আক�র ঘকটক1, L�র� উলকট ককয়কজন ��ন��ত$ক�র ক�� কদর ম/প��র ককরক1, 
APDR-এর সহ-সম�দক একদর অন�� আ�র� দ�ত� করত1 গনড�কদর অত�লক` ম/প��র কর� মহ�ক। । 
অকসকল উপতস� প�তলশ ক�� কদর উতচৎ শ�ত. ও ম/প��র ক�� কদর ওপর ���ল� প�%�হ�র কর� মহ�ক।

মন�ন�ড�ঙ�র উত6ন ��নষকদর পত� আ��কদর এক��র অঙ ক�র জ�ন�ই এDন কলক��� উনয়ন পষ�দ । (KMDA) 
D�তল কর� হওয়� জত� মদওয়�ল তদকয় মঘর�র ক�জ করক1 স�ক� স�ক� একতট অনশন আকন�লন চলক1 এই। ।  
আকন�লকনর চ�ইক1 স� $রকনর ও স� জ�য়গ� ম�কক স�হ�L% পক�%ক গর�Sক��  ��নকষর ক�ক1 আ��কদর।  
আক�দন, আসন আকন�লকনর অ�শ মহ�ন পত���কঙ গর��তSক অত$ক�র রক�র লড়�ই এই আকন�লন তঘকর।  
দ�ন� �9�$ক1।

স�হত� ত���ত�	

১৭/৪/২০১২

আতলপ�র মসনX�ল মজল ম�কক প���স�রত� র�কয়র ��তকর জ�ত�ন �ঞ�র কর� হয় আ�র� এই তসW�:কক স�গ�।  
জ�ন�ই ��তক 1য় �ন কদর তন	শ�� ও অত�লক` ��তকর দ�� ক� আ�র� এDকন� সর� ৮ই এতপল। । , ২০১২, 
মন�ন�দ�ঙ�য় শ�ত:প�র� উক6দ-ত�কর�$  অকন�লকন অ�শ মন��র ক�রকর একদর ম/প�র কর� হয় মদ�ল ন�।  
চক��� , শ� ক চক��� , ��নস চ%�ট�জ� , মদ�L�ন  মঘ�ষ, তসW��� গপ আর অতভজ�ন সরক�রকদর অত�লক` ��তক 
চ�ই ��কদর ত�রকW স�. ত��%� অতভকL�কগর প�%�হ�র চ�ই। । 

আকন�লনক�র কদর একজন, মদ�ল ন� চক��� কক �লপ;র�ক তস আই তড মহফ�জক� 'তজজ�স���কদর' জন তনকয় 



তগকয় ইউ-এ-তপ -এ আইকন D�কনর ���ল�য় ফ9�তসকয় মদয়� হয় স�হত� এই ত�ষয় তনকয় ত�কশষ ভক� তচত:�। । 
আজককর ভ�রক� ক���র �হকল মL চ;ড়�: অর�জক অ�স�, ��ক� ��ঝক� অসত�$� হ��র ক�� ন�, কD%�� তস-
আই-তড পতরচ�তল� এই 'তজজ�স���দ' আসকল তন/কহর ন���:র এই অন�য় ক�র�কর�$ আর ইউ। -এ-তপ-এ 
চ�প�কন�র পত���কদ মদ�ল ন� তস আই তড মহফ�জক� অনশন-$��ঘট শর ককরক1ন স���দ��$%� ম�কক আ�র�।  
জ�তন, ইত��ক$% মদ�ল ন�র মচ�কDর তক1� স�স� মদD� মগক1 স�হত� মদ�ল ন� ও অন �ন  মদর অকনJ স���ন।  
জ�ন�য়, মদ�ল ন�র মচ�কDর স�স�র জন শ ঘ তচতকৎস�র �%�স�র দ��  ককর , ককJ�র�� ভ�ষ�য় পত���কঙর 
প�তলশ সরক�র ও পশ�সকনর অগর��তSক ও জনত�কর�$  ক�L�কল�কপর তনন� ককর। 

ত�তডয়�র তরকপ�কট� পক�শ, মক এ� তড এ উক6দ হওয়� �ত.��স কদর জত� তরয়�ল একQট মক�ম�তনকদর তলস 
মদয়�র মচষ� চ�ল�ক6 ��ত�ক�ক। , মহ�কটল , মরতসকডত�য়�ল ক�ক�ক, ই�%�তদ তন���কনর জন এই D�র।  
আ��কদর স�কচকয় ভয়��হ আশ�ক�ককই স�% প��ন ককর এট� তচ:�র ত�ষয় LDন এইস� জঘন ক�L�কল�প।  
চলক1, �Dন প	 �	 সরককরর পক ম�কক �ত.��স কদর প�ন���সকনর মক�ন মচষ�ই মদD� L�ক6 ন� ��ই।  
মন�ন�দ�ঙ�য় উক6দ হওয়� �ত.��স কদর লড়�ই এDকন� জ�তর আক1 গর অনশন। -$��গকটর আজ ৮ তদন হকয় 
মগল ১৮ই এতপল একতট গর। -অত$ক�শন (��স কনকভনশন) আহ�ন কর� হকয়ক1 উক6দ ত�কর�$  অকন�লন ��ই।  
আজ একতট গরতপ;ন� ম��কড় আ�র� স�. গর�S। ক��  ��নষকদর অনকর�$ জ�ন�ই, ��র� ক�ল মন�ন�দ�ঙ� 
কনকভনশকন আসন, উক6দ হওয়� ��নষকদর অত$ক�র অজ�কনর লড়�ইকয় সতকয় হক� ��কন। 


